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NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS 

NSG 

p o r Sandra e Oliveira e Sanches  

Coordenadora do Núcleo de Serviços Gerais  

 

O Núcleo de Serviços Gerais é constituído pela sua Coordenadora e mais 14 

colaboradores que tem como missão assegurar a qualidade dos serviços técnicos da 

Escola.  O Núcleo de Serviços Gerais tem como competências garantir a 

operacionalidade e funcionalidade ao nível da gestão de espaços do Pavilhão Central, 

do Pavilhão do Jardim Norte, do Pavilhão do Jardim Sul, dos Espaços Verdes e 

arruamentos. Além de assegurar outros serviços de utilidade para toda a Escola, tais 

como: o Serviço de Expedição e Correio; o Serviço de Motoristas; o Serviço de 

Reprografia; o Serviço de Mudanças e Operações e Logística. 
 

CONTINUA NA PÁG. 2 
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Consulte as formações oferecidas em          

março pelo Núcleo de Formação e 
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E o novo nome para o Dia 
de Acolhimento de Novos 
Colaboradores Técnicos e 

Administrativos é... 
 

Benvind@ ao Técnico 
 

O Técnico Innovation Center vai 
nascer na antiga Gare do Arco do 
Cego 

A Direção-Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência divulga a 
1ª Edição do "Info DGEEC", o 
Boletim Informativo trimestral. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK125VpHrFUNs9SYSTCsMBRqsDx3yFMpC_w8UIWIQOyL32Ug/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


 
 

 
NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS 

               CONTINUAÇÃO DA PÁG. 1 

As atividades do núcleo estão concentradas no apoio às aulas e no apoio aos 

órgãos centrais, na gestão e manutenção da frota automóvel do IST, no fluído e 

contínuo funcionamento de serviços essenciais como o serviço de expedição e 

correio, reprografia ou mudanças. A vertente de operações e logística é das mais 

complexas funções deste núcleo desde logo pela complexidade de tarefas 

envolvidas: a operacionalização dos meios e a necessidade constante de recursos 

diversos, por regra, num curto espaço de tempo. 

Uma grande parte das atividades do Núcleo de Serviços Gerais é a Gestão de 

Espaços, quer de edifícios quer de exteriores. É neste campo que o Núcleo de 

Serviços Gerais abraçou voluntariamente um desafio e que está diretamente 

relacionado com a Sustentabilidade. Este desafio passa pela gestão dos espaços 

físicos acima descritos onde fizemos uma proposta superiormente para a 

divulgação de pequenas mensagens motivacionais que relembrem para a 

importância da sustentabilidade do planeta como a poupança de água, de luz ou a 

redução de resíduos. Estas mensagens foram aprovadas superiormente e 

distribuídas por todos os campi.  

Atualmente estamos focados em preparar outras medidas de sustentabilidade 

nos edifícios que se forem aprovados poderão ser estendidas a todos os edifícios 

dos campi.   
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Inscrições até 28 de fevereiro 
 

Mais informações AQUI 
 

 
 

De há uns anos que o Núcleo de Serviços Gerais na vertente da Gestão de Espaços 

Exteriores tem vindo a desenvolver, com a ajuda de diferentes organismos estatais 

e privados, uma monitorização das espécies arbóreas existentes no Campus 

Alameda. Primeiramente foi pedido um parecer ao INCF, que identificou as espécies 

em risco, doentes e com idade avançada. Seguidamente foi pedido um estudo a uma 

entidade recomendada pelo INCF que deu origem a um extenso relatório sobre o 

estado de saúde dos nossos espaços verdes. O resultado obtido foi limpeza 

exaustiva de todos os exemplares do Campus Alameda, reabilitação de exemplares, 

bem como correções fitossanitárias que nos foram recomendadas. Futuramente 

serão avaliados periodicamente todos os exemplares intervencionados. Já durante 

2022 fizemos uma proposta ao Conselho de Gestão para a reflorestação do Campus 

Alameda a fim de repor os exemplares abatidos de forma sustentável. Atualmente 

o Núcleo de Serviços Gerais está a trabalhar com o projeto do Técnico Sustentável 

onde já levamos a cabo várias iniciativas de sustentabilidade, tais como: plantação 

de prados autóctones, hortas, paredes verdes e implementação de combustores. 

https://apist.tecnico.ulisboa.pt/inscricoes_2023_2024.html


CONTINUAÇÃO DA PÁG. 2 
 

Outro desafio que aceitámos e temos vindo a desenvolver é um trabalho de 

monitorização de gastos de água com as regas de forma a otimizar estes mesmos 

gastos de água. Já foram identificados alguns pontos críticos que foram 

trabalhados de imediato com redução de gastos visíveis, mas vamos continuar a 

trabalhar nestas soluções mais sustentáveis. 

O Núcleo de Serviços Gerais esforça-se por manter uma dinâmica constante de 

forma a promover uma melhoria contínua da qualidade dos serviços técnicos por 

nós prestados. Temos conseguido manter esta dinâmica através da promoção da 

inovação e do recurso à implantação de mecanismos que asseguram não só toda 

a informação por nós tratada bem como a otimização dos recursos existentes. 

 

TÉCNICO INNOVATION CENTER 
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HELP DESK! 
 

 
 

 
ADSE, comparticipação 
complementada 
 
Apresente a Declaração de 
Complemento de Comparticipação 
(DCC) e veja complementada a sua 
comparticipação. 
 
Se para além do subsistema de saúde 
ADSE usufrui, por exemplo, de um 
seguro de saúde, saiba que depois de 
concluído o pedido de reembolso de 
despesas pela ADSE, querendo, pode 
obter uma declaração de 
complemento de comparticipação 
(DCC) para apresentar junto dessa 
entidade privada para, deste modo, 
receber parte da despesa. Saiba como: 
 

1. Aceda à ADSE Direta 

 

2. Escolha a opção "Histórico de 
Pedidos de Reembolso", 
selecionando o documento que 
deseja e clique no ícone "DCC". 
A declaração também está 
disponivel na página de detalhe 
de cada pedido, no ícone 
"Declaração C.C." 

 
 

Mais informações em ADSE Direta 
 
 

 
 
 

 

O Técnico Innovation Center vai nascer na antiga Gare do Arco do Cego. 

 

A operação de reconversão da antiga Gare do Arco do Cego tem por foco a 

reabilitação e consolidação da edificação existente, dotando-a das condições 

espaciais, funcionais e ambientais essenciais para a sua ocupação, visando uma 

grande flexibilidade de utilização. 

 

O projeto de arquitetura parte da intenção clara de revelar e potenciar a amplitude 

espacial das naves, marcada pela presença da luz zenital e pelo ritmo, dinamismo 

geométrico e esbelteza da estrutura metálica, assegurando a salvaguarda e 

valorização daqueles que são os elementos que melhor definem a essência e 

identidade arquitetónica do edifício. 

 

A reconversão da Gare do Arco do Cego, com ambição icónica face à cidade e ao 

território abrangente do conhecimento, tem por objetivo acolher novas valências 

letivas e não-letivas necessárias ao funcionamento do Campus da Alameda, de 

modo a dar uma melhor resposta ao atual paradigma educativo, centrado no papel 

ativo do aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Para mais informação, visite a página do Técnico Innovation Center 

https://innovationcenter.tecnico.ulisboa.pt/ 

 

 

 

 

Ao abrigo do protocolo celebrado 

entre o IST e a Agência Abreu foi 

estabelecido um conjunto de 

condições preferenciais aos 

membros da comunidade do IST. 

 

Mais informações AQUI 

https://www.adse.pt/ar/
https://innovationcenter.tecnico.ulisboa.pt/
https://drh.tecnico.ulisboa.pt/protocolos-e-acordos/outros-servicos/


A APIST, em colaboração com o Técnico Sustentável, tem apoiado o Instituto 

Superior Técnico na procura de alternativas de alimentação saudável. Assim surge 

o Biotécnico, o recente projeto do Técnico Sustentável que nos traz propostas de 

alimentação bio.  

 

Assim, à entrada do Pavilhão Central poderá encontrar o Miosótis, cuja oferta inclui 

sopa, quiches de legumes, sandes vegetarianas e deliciosos bolos, tudo 100% 

biológico e de produção ecologicamente sustentada, bem como, a  Wurst, onde 

poderá comer uma salsicha austro-tuga biológica, confecionada artesanalmente na 

Quinta do Freixo do Meio. Foi igualmente estabelecido um protocolo de parceria 

com o B’ Perfect, junto à Praça de Londres, onde poderá encontrar hambúrgueres 

de confeção caseira, acompanhados dos melhores ingredientes e com opção 

vegetariana. Toda a comunidade do Técnico bem como Sócios, colaboradores e 

alunos do infantário da APIST têm desconto de 20% nos produtos da lista, com 

exceção dos menus. 

 

 

1.ª EDIÇÃO DO INFO DGEEC 

 

 

NOVAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO TÉCNICO  
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FAQ’s  

 

 

 

 
Valorização 

remuneratória dos 
trabalhadores da 

Administração Pública 
 

 
1. Com as medidas de valorização 
remuneratória o trabalhador mantém 
os pontos detidos? 

 
Sim. Os trabalhadores cuja remuneração 
seja valorizada pelas medidas do 
Decreto-Lei n.º 84-F/2022, de 16 de 
dezembro, mantêm os pontos e 
correspondentes menções qualitativas 
de avaliação de desempenho para efeitos 
de futura alteração de posicionamento 
remuneratório. 
 
2. Os trabalhadores sujeitos a 
valorização remuneratória podem ter 
alteração de posicionamento 
remuneratório em 2023, decorrente 
da avaliação do desempenho? 
 
Sim, se preencherem as condições para o 
efeito, designadamente se tiverem obtido 
10 ou mais pontos. 
 
3. Os trabalhadores em posição 
remuneratória automaticamente 
criada (por falta de identidade com 
um nível remuneratório da TRU) 
atualizam a sua remuneração em que 
termos? 
 
Os trabalhadores que se encontram em 
posição remuneratória automaticamente 
criada, apenas atualizam a sua 
remuneração de acordo com o previsto 
no artigo 4.º, ou seja: 
- As remunerações até 709,47€ são 
atualizadas para o valor da base 
remuneratória da Administração Pública 
(761,58€). 
- As remunerações entre 709,48€ e 2 
612,03€ são atualizadas em 52.11€ 
- As remunerações de valor igual ou 
superior a 2 612,04€ beneficiam de uma 
atualização de 2%. 
 
 
Mais informações AQUI 
  

A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) divulga a 1.ª Edição 

do "Info DGEEC", o Boletim Informativo trimestral. 

 

Esta publicação disponibiliza informação sobre atividades, eventos, produtos e 

serviços colocados ao dispor de toda a sociedade, com o objetivo de dar a conhecer 

a informação que desenvolve nas áreas da Educação, Ciência, Tecnologia e 

Sociedade da Informação e de promover a literacia estatística. 

https://info.dgeec.medu.pt/1/ 

 

https://www.biomiosotis.pt/
https://www.wurst.pt/
https://www.b-perfect.pt/
https://www.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=b8a129f3-8eb7-4b56-932f-f084b9abab44&ID=98000000
https://info.dgeec.medu.pt/1/
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TÉCNICO SOLIDÁRIO  

 

Na sequência do apelo veiculado pela embaixada da Turquia, o IST organizou, 

entre os dias 10 e 14 de fevereiro, uma campanha para recolha de bens destinados 

às vítimas da recente catástrofe que assolou o país. Como vem sendo hábito, a 

comunidade do IST respondeu de forma notável e massiva a este apelo. Os bens 

doados, na sua maioria, mantas, cobertores, vestuário de inverno, produtos 

alimentares e de higiene, foram entregues na Embaixada da Turquia.  

 

Contudo, e por falta de meios desta no acolhimento das doações, parte dos bens foi 

direcionada para a Paróquia de São Francisco Xavier e para a Mesquita Central de 

Lisboa, que os encaminhará para a Turquia e Síria.  

 

Outra parte dos bens foi recolhida no IST pelos Missionários Combonianos que 

apoiam imigrantes e famílias carenciadas da zona de Camarate. 

SABIA QUE… 

  
O Conselho Coordenador da Avaliação 
(CCA) aprovou o documento orientador, 
no âmbito do SIADAP 3, relativamente à 
conclusão da avaliação de trabalhadores 
não dirigentes do biénio 2021-2022. 
 
 
Próximos prazos: 
 

• Até 2 de março: atribuição das 
propostas de classificação pelos 
avaliadores. 

• Até 16 de março: envio ao CCA das 
propostas de avaliação harmonizadas. 

 
 
Mais informação sobre o SIADAP: 
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/tecnicos-e-
administrativos/avaliacao-siadap/ 
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at.drh@tecnico.ulisboa.pt 

 
Junte-se a nós! 

 
facebook.com/groups/drhtecnico 
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